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 چکيده

در  ينقش مهم هاآن زي از مناطق نيمه گرمسيري تا قطبي هستند.خارپوستان اعضاي با اهميت اجتماعات کف

 ستاره فراواني و پراکنش، مطالعه اين در. هاي غذايي و ساير ارتباطات بين موجودات دارندچرخه

 قرار بررسي عمان مورد درياي در واقع چابهار خليج مدي و جزر بين مناطق در  Macrophiothrix cheneyiشکننده

 تا1381 ماهآبان از سال يک يطمربع يک متر کوادرات با تصادفي صورت به بار يک ماه دو هر برداري نمونه .گرفت

داد که فراواني  واليس نشان-نتايج حاصل از آناليز کروسکال. انتخابي انجام شد ايستگاه 1 در1388 شهريورماه پايان

 فراواني اين گونه بيشترين >P). 51/5) دارددار تفاوت معني ،برداريهاي مختلف نمونهها و ايستگاهدر ماه ،اين گونه

ind.m شد ) ياندازه گير شهريورماه دريايي در علوم و دريانوردي دانشگاه ايستگاه در
ن ي( و کمتر18/3 211/1±-

 هاي مختلف ها و ايستگاه است. تفاوت فراواني در ماه بوده ماه ها بجز ديغواصي در تمام ماهستگاه کلبه يآن در ا يفراوان

باشد. بررسي شاخص  مي( رقابت و شکار توليدمثل،) زيستي و( پناه و غذا بستر،) اکولوژيک فاکتورهاي تاثير دليل هب

پراکندگي حاکي از آن بود که ستاره شکننده در منطقه بين جزر و مدي داراي پراکنش تصادفي و تجمعي بوده است. 

گونه  88ولي در شهريورماه است هاي مختلف گونه نادر نشان داد که ستاره شکننده در ماهبررسي شاخص پايداري 

 است. ت ستاره شکننده بودهيک جمعيات اکولوژيخصوص يعه، بررساست. هدف از اين مطال رفته شمار هرايج ب
 

 .ايران ،درياي عمانفراواني، پراکنش، ، ستاره شکننده  کليدي: واژگان
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 matinkhaleghi@yahoo.com :، پست الکترونيکويسنده مسئولن 
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 . مقدمه1

 Castro and)گونه دريايي  7000با  خارپوستان

Huber, 2005) قرار مشخص تاکسونوميک رده پنج در 

 وشان الله ،(Asteroidea) دريايي هايهرستا: گيرنديم

(Crinoidea)، دريايي خيارهاي (Holothuroidea)، 

شکننده  يهاستارهو  (Echinoidea) خارداران

(Ophiuroidea) (Brusca and Brusca, 2003 .)

ن رده خارپوستان هستند. يترشکننده متنوع يهاستاره

ون سال يليم 155مربوط به  ،هال ثبت شده از آنيفس

ه است. دامنه پراکنش ين اوليسيقبل در دوران اردوو

ن يو از منطقه ب يريگرمس يها از قطب تا نواحآن

ا يق دريعم يهاو گودال يتا دشت مغاک يجزر و مد

ن يترها از فراوان(. آنGrzimek, 2004باشد )يم

و  يل کوچکيدل هاما ب ؛هستند يه ساحليجانوران ناح

کنند يرا به خود جلب م يتوجه اندک ،پنهان شدن

(Kotpal, 2003.) 

شکننده  يهاستاره در خصوصمطالعاتي که 

است، بسيار  شده خليج فارس و درياي عمان انجام

 يبررسترين . شايد بتوان گفت که قديمياستمحدود 

در  Hedingگزارش  ،شکننده يهادر رابطه با ستاره

گونه ستاره شکننده را در  23است که  1315سال 

ني و بحريني خليج فارس شناسايي سواحل ايرا

 که تنها دو گونه ستاره شکننده دندنمو

Ophionephthys heptacantha  وAmphiopoda 

obteca است همتعلق به خليج چابهار بود (Heding, 

1940.)Clarck  و Bowen  در بررسي 1313سال در ،

سواحل عربستاني خليج فارس( واقع در تاروت ) خليج

 کرده گزارش ستاره شکننده گونه1هاي اطراف، و آب

در  Price (.Clarck and Bowen, 1949) دان

، در بررسي سواحل خليج فارس در 1383سال

و در سال  ستاره شکنندهگونه  11عربستان سعودي، 

گونه ستاره  1از سواحل کويتي خليج فارس  1381

از (. Price, 1983; 1986) است کرده گزارش ندهشکن

در گزارش خود از   Roweو  Price طرف ديگر،

د ان هگونه ستاره شکننده معرفي کرد 11اقيانوس هند، 

و  Ophiotrix savignyiگونه  2که از اين ميان 

Macrophiotrix elongata هاي عمان در آب

بسترهاي متري  3تا  1/5شده و آن را در عمق  يافت

صخره اي زير  -مرجاني و نواحي ماسه اي، مرجاني

 ,Price and Rowe) اند کرده جزر و مدي مشاهده

در سال هاي اخير محققين داخلي نيز،  (.1996

روي خاپوستان هرچند به طور محدود، مطالعاتي 

-ها مياند. از جمله اين بررسيداده انجام خليج فارس

  توان به اين موارد اشاره کرد:

، مطالعاتي روي بيولوژي 1311فروغيان در سال 

خارپوستان سواحل جزر و مدي جزيره کيش انجام 

 Ophiocoma ستاره شکنندهگونه 1و  هداد

scolopendrina وي بيان کرد است هرا گزارش نمود .

 ،ترين فصل تراکم خارپوستانبيشترين و مناسب

کاهش تدريج با شروع گرما،  هو ب استزمستان و بهار 

-يش ميافزايابد و سپس با پايان دوره گرما تراکم مي

، با 1311عزيززاده در سال  .(1311ان، يابد )فروغي

مطالعه روي نرمتنان و خارتنان سواحل جزر و مدي 

 Ophiomereis  ستاره شکنندهگونه  1بندر بستانه 

sp. خود عنوان کرد تراکم  و در بررسي يمعرفرا

خارپوستان تمايل به کاهش  هاي مختلفجمعيت گونه

هاي گرم خرداد و تير و افزايش در ماههاي در ماه

همچنين بيشترين تراکم  ؛خنک اسفند و آذر دارند

ززاده، ي)عز است نموده در فصل پائيز ثبترا خارپوستان 

ستاره گونه 1، 1381زاده نيز در سال  کريم .(1311

در اين تحقيق  ه وکرد گزارشاز بندر لنگه شکننده 

هاي خارپوستان بجز خارداران در زمستان هدتراکم ر

، 1381در سال  .(1381)کريم زاده،  است يافته کاهش

-پراکنش خارپوستان مناطق خليج نايبدري تنوع و 

ستاره  گونه 3بند و جزاير خارک و خارکو را مطالعه و 

، Ophiocoma scolopendrina شکننده

Paracrocnida persica،Ophiothrix savigny   را

ود بيشترين . بدري در بررسي خاست هکرد يمعرف

)بدري،  است فصل سرد ذکر کردهتراکم خارپوستان را 

، با بررسي تغييرات 81ايزدي نيز در سال  .(1381
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زماني تنوع گونه اي خارپوستان در سواحل جزيره 

 ، Ophiothrix savignyگونه ستاره شکننده3قشم، 

Ophiactis savigny  و Ophiocoma Scolpendrina 

بيشترين فراواني خارپوستان را در فصل را گزارش و 

 .(1381)ايزدي،  است نمودهزمستان مشاهده 

ژي دريا و با توجه به اهميت خارپوستان در اکولو

افزون جمعيت، بهره برداري از با توجه به افزايش روز

برخوردار منابع پروتئيني دريا از اهميت ويژه اي 

ان که نقش غيرمستقيم خارپوستمطالعه باشد. لذا  مي

مطالعه . ، ضرورت دارددنبرداري داردر اين بهره

هاي مهمي در بررسي خارپوستان همواره جايگاه

ي و چرا که عالوه بر جابجاي  ؛اکولوژيک دريايي دارد

هاي آبي، نقش چرخش مواد غذايي در اکوسيستم

هاي مختلف آبزيان، اهميت هها براي گوناي آنتغذيه

در  خارپوستان ارزشي از هاي بابسزايي دارد. گونه

براي  مطالعات اندکياما   ؛درياي عمان حضور دارند

ها به آنهاي اکولوژيکي و ويژگياي شناسايي گونه

خصوص در مناطق ساحلي درياي عمان 

لذا انجام اين قبيل تحقيقات مي است.  گرفته صورت

ت کارآمدي در خصوص فراواني و پراکنش تواند اطالعا

ها و سواحل ايراني اين گروه از آبزيان در محدوده آب

برداري و از طرفي، هر گونه بهره .در اختيار قرار دهد

ر، مستلزم شناخت و آگاهي مديريت برداشت از ذخاي

د. باشها ميهاي موجود، فراواني و پراکنش آناز گونه

تواند نتايج کاربردي تحقيق ميبديهي است انجام اين 

 دنبال داشته باشد.را به

و پراکنش  يفراوان يبررس ق با هدفين تحقيا

ج چابهار يسواحل خل M. cheneyiستاره شکننده 

 .شدنجام ا

 

 واد و روش هام. 2

خليج نيمهه محصهور کوچهک در    يک چابهار  خليج

 ʹN – 60˚ 37 ʺ45 ʹ17 ˚25)نراسواحل جنوب شرقي اي

45ʺ E)  دريهاي عمهان بهه     طريهق  از خليج ني. ااست

  290آن مسههاحت. اقيههانوس هنههد متصههل اسههت   

بنههدر چابهههار و بنههدر  نيلومترمربههع و عههر  آن بههيک

عمهق ايهن خلهيج بهه طهور      . است لومتريک 11 کنارک

 (Fazeli et al., 2010) اسههتمتههر  12متوسهه  

 (.1)شکل

 

 
 ينمونه بردار يچابهار و ايستگاه ها خليجت ي. موقع1شکل

 

برداري با توجه به امکان هاي نمونهايستگاه

دسترسي به سواحل، تفاوت هاي ژئومورفولوژيکي 

ابزرگ با يدر .1ستگاهيا) سواحل و تنوع زيستگاهي

و علوم  يانورديدانشگاه در. 2ستگاهي، ايا بستر صخره

کلبه  .3ستگاهي، ايسنگقلوه -يبا بستر ماسه ا ييايدر

س با بستر يت .1ستگاهي، ايبا بستر مرجان يغواص
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 (ياارک با بستر ماسه: کن1ستگاهيسنگي، ا-ياماسه

نتخاب و موقعيت هر يک از برداري اجهت نمونه

تعيين و ثبت  GPSدستگاه  از استفاده باها ايستگاه

 وسيله بههاي ذکر شده برداري در ايستگاهشد. نمونه

ترانسکت  2مترمربع در  يکپرتاب تصادفي کوادرات 

متر و طول متناسب با  35دريا، با عر  عمود بر 

متر از هم  155ميزان جزر و مد با فاصله تقريبي 

)مياني،  بخش 2روي هر ترانسکت هم  وانجام گرفت 

 15هم  بخشهر  درو مدي ( مشخص و  پايين جزر

 (.PERSGA, 2004 )فت ريصورت پذتکرار 

هر کوادرات  ستاره شکنندههاي کليه نمونه

آوري شد. در صورت نياز از بيلچه يا شمارش و جمع

. شد ها استفادهبيرون آوردن نمونه برايقلم و چکش 

آوري شده به ظروف پالستيکي منتقل هاي جمعنمونه

، يبردارحاوي اطالعات زمان نمونه سپس برچسب،شده

، تکرار، کوادرات، شماره ترانسکت و يمد ناحيه جزر و

جهت تثبيت در  و نام ايستگاه بر روي آن زده شد

درصد قرارگرفتند و پس از انتقال به  15فرمالين 

 يو شناساي يآزمايشگاه با استفاده از لوپ مورد بررس

ستفاده از کليدهاي ها با اشناسايي نمونه ند.قرار گرفت

 يهايو بررس( Price 1983;1986) ايشناسايي منطقه

 ,Hendler, 2005; Chin, 2006; Pomoryانجام شده )

-شده به شناسايي يهانمونهصورت پذيرفت. ( 2007

آنجلس فرستاده موزه تاريخ طبيعي لس د بهييمنظور تا

 . شدد ييو صحت آن تا شد

در ها بر اساس ميانگين فراواني ماهانه کليه بررسي

براي  .شدمربع( انجام واحد مترهر ايستگاه )بر اساس 

 يبرا يتينرمال آزمونسنجش تفاوت فراواني، ابتدا 

ع نرمال برخوردارند يا داده ها از توزين که آياز ا يآگاه

جايي که با استفاده از شد. از آن رنرمال، انجاميا غي

ها از ، مشخص شد که داده Shapiro-Wilkآزمون 

( و Sig=0 , P<0/05ستند )يتوزيع طبيعي برخوردار ن

هاي مختلف فراهم ها با روشامکان نرمال کردن آن

هاي ها و ايستگاهوت فراواني خارپوستان در ماهنشد، تفا

  Kruskal-Wallisپارامتري مختلف توس  آزمون غير

 ش از دو گروه وجود داشت.يچون ب ؛شد سنجيده

 دست آمده در اين بررسي هاي بهتجزيه و تحليل داده

 انجام شد.SPSS 16 نرم افزار آماري  از استفاده با

جهت تعيين شاخص پراکندگي ابتدا نسبت 

دو( در هر  –واريانس به ميانگين افراد گونه )خي 

 Yates, 1934; Chi-squared) شد  ايستگاه محاسبه

Statistic, 2015)   

 

  = 
  

  
 (   ) 

 χ
 دو )شاخص پراکندگي( –= خي 2

x  ميانگين افراد گونه = 

S
 = واريانس افراد گونه2

(n-1) درجه آزادي = 

توجه به مقدار محاسبه شده و درجه  سپس با

( 1382آزادي، از طريق جدول پراکندگي )خاتمي، 

وضعيت پراکندگي بر اساس منظم، تصادفي يا تجمعي 

 شد. بيان

( از  فرمول زير % F) يجهت تعيين شاخص پايدار

 : (Arasaki et al., 2004) استفاده کرديم

 Fشاخص پايداري = 

ρنظر = تعداد افراد گونه مورد 

Pتعداد کل افراد نمونه = 

دست درصد به15اگر شاخص پايداري بيشتر از 

دست آمد درصد به 15تا  15اگر بينگونه دائمي، ،آمد

دست آمد گونه نادر هدرصد ب 15گونه رايج و اگر زير 

 (.Arasaki et al., 2004است )

 . نتايج3

 يبردارنمونه يهاماه يدر تمام M. cheneyiگونه 

ر، يبهشت، تيو ارد 1381، اسفند يد )آبان،

حضور  1و  3و  2 در سه ايستگاه( 1388وريشهر

نمونه اي از ستاره  1و  1. در دو ايستگاه است داشته

 .نشدشکننده مشاهده 
 One-Sampleج حاصل از آزمونينتا

Kolmogorov-Smirnov  ستاره  ينشان داد که فراوان

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Yates
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Yates
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Yates
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Yates
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اختالف  مختلف يهاها و در ماهستگاهيدر اشکننده 

کل  در يبيشترين فراوان (.P  <51/5) دار دارديمعن

ind.m شهريورماه با ميزان  ها درستگاهيا
-21511± 

 ، بيشترين فراواني در2در ايستگاه  .مشاهده شد 3518

ind.mشهريورماه با ميزان 
 .است بوده 3511 21513±-

ind.mماه با فراواني بار در دي، تنها يک3در ايستگاه 
-

، اين گونه 1مشاهده شده و در ايستگاه 25±2

ind.mماه با ميزان آبان بيشترين فراواني را در
-2553 ± 

 (. 2شکل) است داشته 2511

 

 
 يبردارمختلف نمونه يهاو ماه هاايستگاه در ستاره شکننده يتغييرات ماهانه ميانگين فراوان .2شکل

 

 به معيار انحراف نسبت از پراکندگي شاخص

ج ينتاآمد.  دستبه ايستگاه هر ها درنمونه ميانگين

ستگاه ينشان داد که در ا يحاصل از شاخص پراکندگ

 يور تصادفيدر شهر ، پراکنش گونه ستاره شکننده2

ها، به دليل تعداد کم نمونه 3يستگاه در ا. استم

ن ي، پراکنش ا1 ستگاهيدر ا پراکنش خاصي ندارند و

و اسفند،  يد يهاو در ماه يماه، تصادفگونه، در آبان

 .(1)جدول است يتجمع

اد که گونه نتايج حاصل از شاخص پايداري نشان د

گونه رايج بوده و در  88ماه مذکور تنها در شهريور

  (. 2)جدولرود شمار ميبهها گونه نادر ساير ماه

 
 .يو کلبه غواص ييايو علوم در يانورديدانشگاه در يهامختلف در ايستگاه يهادر ماه . پراکنش گونه ستاره شکننده1جدول

 88شهريور 88تير 88ارديبهشت 81اسفند 81دي 81آبان ايستگاه

 يتصادف - - - - - ييايو علوم در يانورديدانشگاه در

 - - - تجمعي تجمعي تصادفي يغواصکلبه 

 
 .برداريهاي مختلف نمونهدر ماهستاره شکننده . شاخص پايداري گونه 2جدول

 88شهريور 88تير 88ارديبهشت 81اسفند 81يد 81آبان  گونه

 13/11 11/1 12/1 13/1 33/3 12/3 ستاره شکننده

 . بحث و نتيجه گيري4 
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مختلف،  يهادر ايستگاه گونه ستاره شکنندهتراکم 

هاي مورد بررسي با يکديگر متفاوت بود. بستر ايستگاه

شايد اين يکي از داليل وجود  ؛اختالف داشتند

 بستر ر اين ايستگاه ها باشد. نوعداختالف تراکم 

 يا حضور با وسيعي شکل به ها زيستگاه در موجود

 نحوه با نيز و خاص کفزي هاي گونه حضور عدم

است  ارتباط در بنتيک جوامع در آنها پراکنش

(Brown and Blondel, 2009اکثر گونه .) هاي

دهند پوستان بسترهاي سنگي را ترجيح ميخار

(Bochert et al., 1996). گونه در  يبيشترين فراوان

دريانوردي و علوم دريايي و کلبه دانشگاه  يهاايستگاه

شد که قوياً به علت ناهمگون بودن  مشاهده غواصي

مذکور است که تنوع زيستگاهي  يهاتگاهبستر در ايس

سبي براي زندگي موجودات بنتيک خوب و محي  منا

سواحل سنگي  (.Kaiser, 2001وجود آورده است )به

امواج علت پناهگاه بيشتري که دارند در مقابل ضربه به

ر سواحل سنگي غذايي دپايدارترند و از طرفي مواد

 ,Bakusاي و گلي بيشتر است )نسبت به سواحل ماسه

دليل  هها بن ايستگاهيدر ا ي(، بنابراين فراوان1973

 ن وغياو. فراستغذايي و پناه  وجود بستر غني از مواد

دي در يزا و 81، بدري در سال 11زاده در سال عزيز

شکننده خليج  يهامطالعاتي روي ستاره 81سال 

فارس داشتند و ايشان نيز بيشترين تنوع اين 

 اند.جودات را در سواحل سنگي ذکر کردهمو

ه، شکار، منابع يستگاه، روش تغذيزعالوه بر اين، 

زمان هم يايدر دسترس، اندازه بدن و اح ييغذا

 نقش دارد شکننده يهاستاره يدر فراوان ن بازويچند

(Chinn, 2006) ، عدم مشاهده ستاره شکننده در

در اين بررسي  کنارکو  بزرگدريا يهاستگاهيا

بودن زيستگاه و کافي نبودن  دليل نامناسباحتماالً به

 . است غذا بوده

مختلف  يهادر ماه ستاره شکنندههمچنين تراکم 

 در تغيير صخصوبه لفصو در تغييرنيز، متفاوت بود. 

 معاجو بر ديياز يثرهاا نداميتو ارتحر جهدر انميز

 تمطالعا (.Levin et al., 2000) دباش شتهدا يز کف

 شدر بر يمؤثر عامل ارتحر جهدر که ستا داده ننشا

 ات(. تغييرLi and Li, 2010) ستا نبيمهرگا روال

 يناوافر و عيزتو بر مؤثر و مهم ملاعو از نيز ريشو

 نفو در اتتغيير باعث ،دهبو ياييدر ياهمگانيسار

 شود مي يدم و رجز بين منطقه در داتموجو

(Debasish et al., 2011). داليل  احتماالً يکي از

غذايي بيشتر در اکم بيشتر در تابستان، وجود مواد تر

زيرا وجود مواد غذايي نيز  ؛نتيجه گرم شدن هوا باشد

موجودات  هم تعيين کننده در تراکماز عوامل م

(. Nybakken and Bertness, 2005هستند )

ريزي  همچنين، اکثر خارپوستان در فصول گرم تخم

فعاليت مناطق ساحلي را جهت انجام اين  ،کرده

-هاي خارپوستان، گامتکنند. اغلب گونهانتخاب مي

بنابراين  ؛کنندهاي خود را درون آب دريا رها مي

وقتي افراد نر و ماده باردار متراکم باشند، مخصوصاً 

-مزمان باشد، شانس لقاح افزايش ميريزي ه اگر تخم

تواند از علل اين هم مي (Grzimek, 2004)يابد 

 فراواني بيشتر اين ستاره شکننده در تابستان باشد.

 شدماه مشاهده ين گونه تنها در دي، ا3ستگاهيدر ا

 يکيولوژيب يو فاکتورها يطيست محيز ياکتورها. ف

-ت ستارهيموقع برمثل شکار و رقابت به صورت بالقوه 

 Hendler and)  گذاردير ميثأشکننده ت يها

pawson, 2000 .)هاي شکننده رژيم ستارهل ين قبيا

 خارهاي بازوي بلندي دارندخواري و غذايي صافي

(Brusca and Brusca, 2003 افزايش موجودات ،)

)که در ها ايها، دوکفهز قبيل اسيدينخوار اصافي

 وفور جود داشت( به علت وجودبهبرداري منطقه نمونه

ها و در نتيجه رقابت، باعث کاهش مواد غذايي آن

مطالعات گذشته نشان  .است ها شدهاواني آنکاهش فر

رسد که  يخوارها به نظر ميصافاست که غلبه  داده

-يبا استراتژ يز مهرگان کفيگر بيدمانع از حضور 

(. Moya et al., 2003) شوديمد مختلف يتول يها

 ييايکه ستاره در است هداد ج نشانينتاعالوه،  هب

م يزان را در رژين ميشتريدرصد ب 31شکننده با 

 است داشته اي دم رشته ميگواز يماه ييغذا
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مذکور متعلق  ي. ماه(1383و همکاران،  ي)ساالرپور

 يان کفزياز جمله ماه Nemipteridaeبه خانواده 

در مناطق و است عمان  يايج فارس و دريخل يآبها

د. کنيست ميز يو گل يشن يبسترها يو رو يساحل

ن سواحل يدر ا 1388در سال  ين ماهيد ايزان صيم

و همکاران،  ياست )افشار دهيتن رس 1511به 

ب مناسب و ي، ش3ستگاه يکه اييجا(. از آن1335

توان يداشته، م ين ماهيجهت حضور ا ي  خوبيشرا

ن يشکننده در ا ستارهگر فقدان يل دياز دال يکيگفت 

 .است ين ماهيه توس  اي، تغذسواحل

داشته هاي مختلف تفاوت پراکنش اين گونه در ماه

حال، نتايج کرد. با اينو از الگوي خاصي پيروي نمي

شاخص پراکندگي در اين بررسي بيشتر حاکي از 

 در فيدتصا کنشاپر حالتپراکنش تصادفي است. 

د )خاتمي، ميشو هيدد طبيعي يهاجمعيت غلبا

1382 .)Schmid  در بررسي که روي پراکنش

انجام داد، بيان داشت  Laptevماکروبنتوزهاي درياي 

که جنس بستر در الگوي پراکنش ماکروبنتوزها 

 عوامل کليطور ه(. بSchmid, 2006دخالت دارد )

-اثر قاره فالت ناحيه در زيان کف پراکنش بر مختلفي

 طبيعت در رواب  پيچيدگي علت به. است گذار

 و اثرگذار فيزيکي و زيستي فاکتورهاي دقيق شناسايي

 بسيار زنده موجودات بر هر کدام اثر ميزان تعيين

 سواحل همچون ايناحيه در خصوص به است مشکل

 است گيرچشم بسيار نيز انساني هايفعاليت اثرات که

(Rodrigues and Pires-Vanin, 2012)بررسي  . در

Biju  روي يک گونه از  2515و همکارش در سال

 از يکي ( درRhopalophthalmus indicusمايسيدها )

از  محيطي فاکتورهاي که شدمشخص  هند هايمصب

 نيز بر محلول اکسيژن ميزان و آب دماي شوري، قبيل

 Biju andاست ) موثر بنتوزها پراکنش

Panampunnayil, 2010.) 

، نظرشکننده مورد ها نشان داد گونه ستارهبررسي

هاي گرم تراکم را در بستر سنگي و در ماه بيشترين

 وجود و بستر ثبات دليل به سال دارد. سواحل سنگي

 زير در موجود فضاهاي جمله از متنوع هايزيستگاه

 محدوده هاي پر آبحوضچه وجود و سنگ قطعات

 نسبت بيشتري تراکم داراي جزر هنگام در مدي و جزر

 ,Webber & Thurmanهستند ) سواحلبه ساير 

اند که نوسانات دمايي  اکثر مطالعات نشان داده(. 1991

مدي موجب  و در موجودات ساکن منطقه بين جزر

 شودهاي دمايي قابل توجهي ميبروز استرس

(Pörtner, 2002 .)هاي محيطي، آثار قابل استرس

توجهي بر پراکنش و عملکرد فيزيولوژيک موجودات 

( Halpin et al., 2004) مدي دارد و بين جزرسواحل 

ها در محي  وابسته به توانايي هر استقرار موفق گونهو 

سازگاري با شراي  زيست  اين موجودات در يک از

 (. Li and Li, 2010)استمحيطي 

به عنوان مبنايي براي خارپوستان  يهاگونهبررسي 

-ميها به شمار يريت ذخاير و تداوم نسل اين گونهمد

زيست محيطي براي حفاظت  هايريزيرود و در برنامه

هاي آن در منطقه کاربرد علمي زيادي براي از جمعيت

مسئوالن محي  زيستي و شيالتي کشور خواهد 

شتر و يشود مطالعات بيشنهاد ميلذا پ .داشت

ل يمختلف آن از قب يهاجنبه يرو يترگسترده

و  يمد جزر و يهامختلف پهنه يهاگونه ييشناسا

ر و پرورش، يدمثل، تکثياعماق، تراکم و پراکنش، تول

 رد.يپذ ها صورتستگاه آنيد و حفاظت زيه، صيتغذ
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Abstract 
Echinoderm species are important members of benthic communities existing in subtropical to 
polar regions. They have an important role in nutrient cycles and other communications 

between organisms. This study investigated the distribution and abundance of brittle star 

Macrophiothrix cheneyi in the intertidal zone of Chabahar bay, the Oman Sea. Sampling was 

randomly done bimonthly using a square meter quadrate during one year, from November 

2008 to September 2009, at 5 selected stations. According to the results of a Kruskal-Wallis 

analysis, the density of this species at different sampling times and stations revealed a 

significant difference (P<0/05). The highest frequency of this species was measured at the 

station of Chabahar University of Maritime and Marine Science in September 2008 ( 11/1± 

18/3  ind.m
-2

) and its lowest frequency was measured at Kolbe Qavasi station during the whole 

year except January. The difference in abundance (between the different months and stations) 

seems to be influenced by ecological (bed, food and shelter) and biological factors (fertility, 

hunting and competition). The investigation of distribution revealed that brittle stars in the 

intertidal zone under study followed random and patchy dispersion. The results of the stability 

indicator revealed that though the brittle star was rarely found during some periods, it was a 

common species in September 2008.  
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Fig 1. The situation of Chabahar Bay and sampling stations. 
Fig 2. Monthly changes of mean of brittle star abundance in the different months and stations 

of sampling. 

Table 1. The distribution of brittle star species in the different months at University of 

Maritime and Marine Science and Kolbe Qavasi stations. 

Table 2. The stability index of brittle star species in the different months of sampling. 
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